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Místo konání:  Jazyková učebna č. 11, ZŠ Sportovní v UH 

 

Přítomní:  II. A Martina Bahulová 

III. A Ing. Petr Taft 

III. B Mgr. Martina Jagošová 

III. C Mgr. Radek Kusák 

IV. C Petra Smetková 

V. A Mgr. Radmila Chromková 

VII. B Jitka Bublíková 

VIII. C Hana Bartošková 

IX. A Mgr. Ladislav Dejmek 

 

Omluveni: IV. A Eva Titzová 

IV. B Hana Potyková 

VI. A Helena Horáková 

VI. B Martina Zlomková 

VII. A Renáta Polišenská 

VII. C Dagmar Trúchla 

VIII. A Ing. Radka Blahová 

VIII. B Roman Kovář 

IX. B Olga Dziacká 

IX. C Ivana Kamarádová 

 

Neomluveni: II. B Gabriela Čevelová 

II. C Jana Surá 

V. B Pavla Stodůlková 

 

Hosté:  Mgr. Milan Melichárek, ředitel školy, od bodu projednávání přístřešku na kola 

 

Program: Neusnášeníschopnost 

Stav a čerpání prostředků 

Změna názvu sdružení – nový občanský zákoník 

Změna účtu u ČSOB 

Fungování sdružení 

Výše příspěvku do sdružení 

Přístřešek na kola 

Rozpočet na rok 2016 

Usnesení 

 

Vypracoval: Petr Taft 
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Neusnášeníschopnost 
Vzhledem k nízkému počtu zúčastněných rady sdružení (nesplněno poloviční kvórum zástupců tříd), 

nelze na schůzce hlasovat ani činit jakákoliv závazná rozhodnutí, proto je schůzka jen informační. 

Stav a čerpání prostředků 
Seznámení se stavem konta 211 tisíc Kč a plánovaným čerpáním 180 tisíc jako schváleného příspěvku 

na přístřešek na kola plus dalších výdajů, viz rozpočet na rok 2015. 

Změna názvu sdružení – nový občanský zákoník 
Kvůli novému občanskému zákoníku je nutné do konce roku 2015 změnit název sdružení tak, aby 
s ním byl v souladu - název musí být jednoznačný v rámci celé ČR, spadá pod spolky. Jsou možné tři 
varianty změny názvu: 

- Uvedení slova “spolek” v názvu 
- Uvedení sousloví “zapsaný spolek” za názvem 
- Uvedení zkratky “z.s.” za názvem 

Byly dány a diskutovány dva následující návrhy 

- Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Sportovní v Uh. Hradišti 
- Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ Sportovní v Uh. Hradišti, z.s. 

Vzhledem k nízkému počtu účastníků schůzky ani zde nemohlo být hlasováno. 

Do konce roku 2016 musí být upraveny stanovy spolku tak, aby byly v souladu s novým občanským 
zákoníkem. Bude se realizovat v roce 2016. 

Změna účtu u ČSOB 
Seznámení se skutečností, že při přepisu podpisového práva na nového předsedu bylo domluveno 

odpuštění poplatků za vedení účtu, které bylo bankou podmíněno elektronickými výpisy (možné 

nastavení i zasílání na mail). Toto odpuštění bylo realizováno výjimkou a je pouze na jeden rok. 

Diskuze změny typu účtu na transparentní, ke kterému by měli všichni právo přístupu (pouze 

sledování změn, výpisy) a přechodu k jiné instituci, která má v UH pobočku (např. FiO), která je 

bezpoplatková nejen u vedení účtu, ale i u platebních příkazů. 

Téma bude otevřeno i na příští schůzce. 

Fungování sdružení 
Návrh a diskuze změn fungování sdružení 

- Schůzky SRPŠ pravidelně vždy před třídními schůzkami, svolávání mailem 

- Zástupci tříd by měli následně informovat třídy o dění v SRPŠ 

- Zástupci by měli sbírat informace ze tříd, od rodičů, spolu s návrhy, kde může sdružení škole 

pomoci, s čím jsou rodiče ve škole nespokojeni apod. Tzn. aby bylo sdružení aktivním 

partnerem a pomocníkem školy 

- Komunikace přes web – veškeré zápisy ze schůzek včetně minulých, chybějících budou 

vyvěšeny na webu školy bez zaheslování (vždy v termínu cca do týdne od konání schůzky) 

Bývalá předsedkyně paní Stašková přislíbila dodat chybějící zápisy do týdne  

Pokud pan ředitel bude souhlasit, upraví se web školy tak, aby mohli rodiče přímo 

kontaktovat SRPŠ přes web školy pomocí formuláře na něm umístěném 

- Více využívání komunikace pomocí emailu uvnitř rady 
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Výše příspěvku do sdružení 
Bylo diskutováné zvýšení příspěvku z dosavadních 250 Kč na 300 Kč. Na ostatních základních školách 

v UH bývá příspěvek právě v obou jmenovaných výších a proto je dobré ke konečnému rozhodnutí 

znát názor ze všech tříd. Zde přislíbili zúčastnění zástupci tříd, že zjistí na třídní schůzce převládající 

názor třídy na případné zvýšení (ať už hlasováním či jen diskuzí). 

Téma se bude probírat i na další schůzce. Je otázkou, jestli se svolá mimořádná schůzka rady, aby 

bylo hlasováno ještě o výběru v roce 2015 nebo se ponechá rozhodnutí až na listopadovou schůzku, 

tedy pro rok 2016. 

Přístřešek na kola 
K tomuto bodu byl přizván I ředitel školy, který seznámil radu s průběhem realizace přístřešku na 

kola, o kterém bylo hlasováno na minulé schůzce 

- Ředitelem byla podepsána smlouva na základě interního výběrového řízení se stavebníkem, 

firmou ZEVOS a.s. 

- Co se týká financování, SRPŠ přidá v první fázi 180 tisíc Kč, Město UH 100 tisíc a zbytek se 

uhradí z rozpočtu školy 

- Stavebník má dle smlouvy dokončit betonové patky k přístřešku a dlažbu do 16.9.2015, cena 

182 tisíc a následně do 4.10.2015 zbudovat samotný přístřešek (228 tisíc) 

- Na druhou fázi, osazení přístřešku stojany na kola, škole ani SRPŠ zatím nezbývá prostředků a 

proto se bude realizovat až začátkem roku 2016. Předpokládaná cena stojanů i s osazením je 

124 tisíc, pokud se nenajde do realizace levnější varianta. Předběžně byly vybrány stojany 

http://www.b2bpartner.cz/jednostranny-stojan-na-kola-pro-6-kol/, které splňují 

předdefinované požadavky a jsou finančně akceptovatelné 

- Samotný přístřešek nebyl kvůli finanční náročnosti (po jednáním s českým zástupcem firmy 

„E. ZIEGLER Metallbearbeitung AG“ - 230 tisíc plus nákup a instalace krytiny plus okapy) 

nakonec zakoupen z Německa, jak bylo původně plánováno, nýbrž byl navržen architektem 

podobný, ke kterému byl udělán statický posudek a architektonické rokreslení jako nutná 

součást k povolení. Tyto náklady ve výši 10 tisíc budou proplaceny ze schváleného příspěvku 

180 tisíc SRPŠ v září (schváleno ředitelem školy) 

- Příslib - pokud má kdokoliv z rady nebo členů SRPŠ zájem, bude mu poskytnuta veškerá 

dokumentace k přístřešku v elektronické podobě (mailová komunikace s firmami / 

živnostníky, ze kterých nakonec 6 dalo nabídky (několik se omluvilo či nereagovalo), 

architektonické návrhy včetně historických verzí, statický návrh, technická dokumentace, 

rozpočet, jednotlivé nabídky firem, dokumentace k povolení, návrh vsakovacího průlehu – 

případná třetí faze realizace) 

Rozpočet na rok 2016 
Vzhledem k nutnosti financovat druhou fázi přístřešku, osazení stojany na kola, bylo SRPŠ požádáno 
ředitelem o spolufinancování, neb v rozpočtu školy není sdostatek peněz (plánováných cca 124 tisíc). 
Je možné hledat další alternativy, jako nákup jen části stojanů apod. 

Na příští schůzce bude nutné rozhodnout, jestli a jakou částku uvolnit a co zachovat z “tradičních” 
položek rozpočtu. 

Usnesení 
Schůzka nebyla kvůli nízké účasti zástupců tříd usnášníschopná. 


